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FOTOGRAFIE

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de
aangeleverde bestanden. Bestanden worden vanaf het moment van
versturen in het archief opgeslagen. Indien u foto's bent kwijtgeraakt kan
dit uit het archief worden gehaald voor 45€ excl. BTW (foto's blijven
gedurende 1 jaar in het archief bewaard).

NOW Fotografie werkt met een vaste pakketprijs, hierin zijn de digitale
foto's op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

Het aantal geleverde foto's is in enkele pakketten vastgelegd.
Bij geen vermelding kan het aantal geleverde foto's niet op voorhand
worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur
van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant
krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele
prijsstijgingen.

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot vier weken,
nadat de klant de gewenste foto’s heeft doorgegeven en de betaling heeft
voldaan, geleverd tenzij anders is overeengekomen.

NOW Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s
wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen
beroep doen op foto’s die volgens NOW Fotografie niet geschikt zijn om te
tonen.

NOW Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk
gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast
op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de
fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen
in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet
uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende
elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Extra nabewerking
hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich
meebrengen. Er worden nooit RAW-foto’s geleverd of aangeboden door
NOW Fotografie.

AUTEURSRECHT
Het fotografisch werk van NOW Fotografie is onderhevig aan
auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. U koopt een
digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. NOW Fotografie bewerkt
alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking is niet
toegestaan.
NOW Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor
eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder social media en
website.

GEBRUIKERSRECHT

Een fotobestand mag worden gebruikt voor het (laten) maken van een
afdruk. Als particulier koop je uitsluitend het gebruiksrecht voor particulier
gebruik en presentatie binnen de privé-sfeer. Commerciële publicatie op
welke wijze dan ook of verkoop aan derden of meedoen aan een wedstrijd,
is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële
of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media
of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
WAT IS COMMERCIEEL GEBRUIK?
Bij commercieel gebruik van een foto is de toepassing gericht op zakelijk (of
persoonlijk) financieel gewin. De foto wordt daarbij ingezet om verkoop te
stimuleren, omzet te vergroten, of het promoten van een product of dienst.
Wanneer je de foto's commercieel wilt inzetten kan hier een licentie voor
afgeven worden. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk
COMMERCIËLE LICENTIES.

COMMERCIËLE LICENTIES

ALGEMEEN
Ik lever de beelden en jij gebruikt ze zolang als jij wilt.
Voor zakelijke fotografie zit er een commerciële licentie bij de prijs
inbegrepen. Dit houdt in dan de foto's voor onbepaalde tijd en
onbeperkt gebruik zijn. Daarbij mogen ze voor online en
promotie/marketing doeleinden gebruikt worden.
De foto's zijn geschikt voor onderstaande commerciële diensten:
Online gebruik website/social media (1200-1800px)
Klein drukwerk (13x18cm, 2200px, 300dpi).
OVERIGE TARIEVEN
Mocht je grotere foto’s nodig hebben en voor andere commerciële
doeleinden willen gebruiken, dan gelden er andere tarieven. Dit wordt
gebaseerd op het medium, oplage en zichtbaarheid/bekendheid van
publicatie.

AANKOPEN FOTO-PRODUCTEN

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze
worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd
worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van
ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

NOW Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die
reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het
pakket verzekerd. NOW Fotografie is niet verantwoordelijk voor
vertragingen bij levering.

VERHINDERING

Bij verhindering of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt
eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan
(evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en
zoekt NOW Fotografie een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant
niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt
het voorschot terugbetaalt.

KLACHTEN

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en
geen resultaatverbintenis.

FACTUREN EN OFFERTES

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn veertien dagen
geldig.

De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en
heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet
mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen binnen tien
werkdagen in het bezit te worden gesteld van de fotograaf. Reageert de
wederpartij niet na tien werkdagen dan wordt de factuur als bindend
gezien en zal de wederpartij de factuur dienen te betalen. Er dient een
aanbetaling van 25% binnen twee weken na het kennismakingsgesprek te
worden gedaan. Na de aanbetaling staat de datum vast en is NOW
Fotografie officieel geboekt.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de klant het
voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande
facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop
betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
Bij niet of laattijdige betaling houdt NOW Fotografie zich het recht om
alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog
openstaande factuurbedrag bekomen is. De klant is bij niet tijdige betaling
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Wijze van betalen voor niet-zakelijke fotoshoots:
De klant dient contant te betalen bij aanvang van de fotoreportage of dit
digitaal uiterlijk 24 uur voor aanvang van de fotoreportage over te maken.
Extra foto’s kunnen nadien digitaal worden bijbesteld. De klant ontvangt
de foto’s nadat er is betaald.

TEGENSTRIJDIGHEID

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur
gaat het bedrag op factuur voor.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk
voor:
schade bij de klant;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of
uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij
derde partijen.

UITVOERING OPDRACHT

NOW Fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze
algemene voorwaarden.
NOW Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende
opdracht (die in samenspraak is en met de klant tot stand kwam)
uitgevoerd wordt.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de
overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de
overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van
arrondissement Gelderland. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits
wijziging van contractvoorwaarden.

AUTEURSRECHT OMTRENT DE ONLINE PRODUCTEN

De klant verbindt zich ertoe om:
op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking
gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding; het hem ter
beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet
gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te
vertalen of aan te passen.

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

NOW Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals
adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken
of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract &
persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien de klant een product besteld kan de fotograaf ervoor kiezen deze
rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de
adresgegevens van opdrachtgever worden doorgegeven voor de
verzending van het product.

Foto's en video's gemaakt door NOW Fotografie kunnen verschijnen op
social media en website. Wanneer u dit niet wenst, gelieve dit te laten
weten.

NOW Fotografie zal geen namen in de bestandsnamen en op het blog
gebruikten. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de
naam van de klant wordt gezocht.

